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Marc Hofstra
Ook in deze 5e nieuwsbrief weer een terugblik op de laatste gerealiseerde geo-excursie, op de
voormalige vliegbasis Soesterberg.
Met trots melden wij een record aan nieuwe Partners van ons burgerinitiatief. Maar liefst zeven
organisaties tekenden de afgelopen periode onze Partnerverklaring. Wie volgt?
Na de verkiezingen hebben we bij de Informateur en Statenleden van de provincie het opnemen
van het Geopark in het coalitieakkoord bepleit per brief en door met betrokkenen in gesprek te
gaan op 8 mei jl.
Tevens zijn we, als vervolg op de gerealiseerde projecten in Zeist en de Kromme Rijnstreek, in
gesprek met de gemeenten Rhenen, De Bilt, Baarn en Utrechtse Heuvelrug omdat we nu ook graag met en voor
hen aan de slag gaan.
Het jaarverslag 2018 staat inmiddels op de site en werd verstuurd aan al onze relaties.
Blij zijn we met de versterking van ons bestuur met Rik Snoek.

Nieuw bestuurslid
Met ingang van 1 mei is het bestuur van de stichting versterkt met Rik Snoek. Rik brengt de
nodige ervaring met zich mee vanuit bedrijfsleven, natuur- en cultuurorganisaties en lokale
politiek. Hij gaat ondermeer meewerken aan de versterking van ons netwerk en zal tevens de
functie van penningmeester vervullen.

Klimaat
Omdat de klimaatontwikkelingen, zeker v.w.b. waterstijging, droogte, kwelwater, verzilting enz. van grote invloed
zullen zijn op ons landschap besteden wij regelmatig aandacht aan dit onderwerp door het op de site plaatsen van
relevante artikelen, zoals:
• Op een warmere aarde verandert alles ... (VK)
• Wie zijn kop nu in het zand steekt, moet hem straks uit het water halen. (NRC)
• De zeespiegelstijging is een groter probleem dan we denken. En Nederland heeft geen plan B. (Vrij Nederland)
• Klimaatvraag: Het klimaat verandert toch altijd? (NU.nl)
• Kan Nederland een extreme zeespiegelstijging technisch opvangen? (NU.nl)
• Hoeveel zeespiegelstijging kunnen we verwachten? (NU.nl)

In de Media
•
•

Het Archeologie Magazine besteedde aandacht aan het Geopark, zie verder …
Leuk! Ook aandacht voor het Geopark in het mooie en zeer informatieve magazine “...wat de HEUVELRUG
met je doet!” van Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei

Wilt u anderen attent maken op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief?
Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomstenbron; elke bijdrage helpt ons initiatief verder en is zeer welkom op
NL62 RABO 0322 0867 60, waarvoor hartelijk dank.

Geo excursies
Geoparkexcursie vliegbasis Soesterberg
IVN-natuurgidsen hebben dit voorjaar voor het eerst een geoparkexcursie georganiseerd op het Park Vliegbasis
Soesterberg. De vliegbasis Soesterberg is het oudste vliegveld van Europa. Vanaf 1910 zijn op dit relatief vlakke
heideveld vliegdemonstraties gehouden en niet veel later werd het een militair vliegveld. De vliegbasis is in 2008
gesloten en daarna is het heringericht met wandel- en fietspaden.
Op de geoparkexcursie kwamen ruim twintig deelnemers af. Zij fietsten vanaf het Nationaal Militair Museum naar
het ecoduct over de spoorlijn, vervolgens door het sheltergebied en tenslotte over de brede landingsbaan terug
naar het militair museum. Onderweg bekeken we de commandobunker.
Fietsend over de landingsbaan hoorden we dat deze baan drie kilometer lang is en dat het hoogteverschil tussen
begin en eind maar liefst vijftien meter bedraagt. Aardkundig interessant is dat de vliegbasis is aangelegd op de
vlakte van een ‘sandr’ ofwel ‘spoelzandwaaier’, een waaiervormige afzetting die door het smeltwater van een
gletsjer is gevormd.

Meedenken over het coalitieakkoord provincie Utrecht
Mede op basis van verzoeken hebben de onderhandelaars over het coalitieakkoord 2019-2023 op 8 mei een
bijeenkomst gehouden om mee te denken over de strategische agenda. Ongeveer 190 personen uit allerlei
maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijfsleven leverden hun bijdragen tijdens 2 series werkgroepen.
Het ging op daarbij over leefomgeving, energie en klimaat, woningbouw, mobiliteit en kwalitatieve economische
ontwikkeling. Ook vanuit Geopark Heuvelrug is daaraan deelgenomen.
Er werd een rijke oogst aan ideeën, vragen en dilemma’s opgehaald. Die worden gewogen door de
onderhandelaars voor opname in het coalitieakkoord en daarover zal worden gerapporteerd. Tenslotte is voor een
kansrijk geopark de beleidsmatige steun van de provincies Utrecht en Noord-Holland van groot belang. Ook u kunt
nog per e-mail op de strategische agenda reageren via: ondersteuningformatie2019@provincie-utrecht.nl.

Nieuwe partners
De onderstaande organisaties hebben onlangs onze Partnerverklaring ondertekend en geven daarmee aan dat zij
achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staan en dat waar mogelijk zullen ondersteunen:
- Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’
- Bezoekerscentrum De Boswerf
- Utrechts Landschap
- Natuurmonumenten
- Staatsbosbeheer Utrecht
- Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)
- Landschap Erfgoed Utrecht

Unesco
UNESCO’s Executive Board today approved the designation of eight new sites demonstrating the diversity of the
planet’s geology as new Geoparks. The Executive Board also approved the extension of three existing Geoparks.
With this year’s additions, the number of sites in the Global UNESCO Geoparks Network is brought to 147 in 41
countries. zie verder ...
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